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 ست؟یچ «یطانیش اتیکتاب آ»و  «یسلمان رُشد» یماجرا

 )بنام اهلل( 

دهم یم حیترج یدارد ول یکه منتشر نموده چه مشخصات یو کتاب ستیشخص ک نیا که دیبدان دیدانم کنجکاویم

و  یپس از آن به مبحث سلمان رشد م،یینما یرا بررس یاسالم یهاشده در کتاباز مباحث مطرح یکیابتدا 

 .میکتابش بازگرد

 (الف

کنار کعبه   )صلی اهلل علیه و آله(خدا  امبریپ است آمده یکه در کتب اسالم «ینادرست» اتیاز روا یکی اساس بر

 یاز و انیشیقر منجر به دور شدن فرستاده نشود که یاهیخدا آ ینشسته بود و آرزو کرد از سو شانیدر جمع قر

سوره را  نیا اتیآ  )صلی اهلل علیه و آله( خداو رسولکند ینجم را نازل م یلحظه خداوند سوره نیشود. در ا

 :ندیفرمایکه م یاتیآ ؛رسدمی ۲۰و  ۱۹ اتیخواند تا به آیمردم م یبرا

و  دیادهیرا د یالت و عُزّ ایآ» ، یعنی:[20 - 19]سجده:  «ی* و مَنَوةَ الثالثة األُخر یاللَّتَ والعزّ تُمیْأفَرَءَ»

 «.ستآنها نیمنات که سوم ،یگرید

)صلی اهلل علیه  امبریبه قلب پی همان آیات( )در ادامهدو جمله را  نیا شود ووارد عمل می طانیهنگام ش نیا در

اند مقامیعال یآنها جوانان»معنا که  نیبا ا «یو إن شفاعَتَهن لَتُرْتج یالعُل قُیتلک الغران» :دیگویکند و میالقا م  و آله(

. «رودیم دیها امشفاعت آن بهدارند( و  ییو ارزش واال کشندیهستند که به آسمان پر م یهمانند مرغان آب ای)

 .پردازند(یها ماز بت فیدو جمله به تعر نیا دی)اگر مالحظه کن

 کند.یسوره را تالوت م یسپس ادامهشود، و متوجه نمی خواندیم اتیجمالت را همراه با آ نیهم ا امبریپ 

سوره را تمام کرد و سجده انجام داد، آنها هم به سجده  یبود که وقت نیریآنقدر ش انیشیقر یجمالت برا نیا

سجده نداشت اما  ییداشت توانا یادیاز مشرکان بود و سن و سال ز یکیکه  رهیبن مغ دیول ندیگویم یحت ،رفتند

)صلی ر امبیبه پ طانیکه ش یمشرکان با جمالت ،داش قرار دایشانیپ یسجده رو یخاک برداشت و به نشانه یکم

و فقط  راندیمیو م کندیکه خدا زنده م میدانیخوشحال شدند و گفتند: ما م یلیالقا کرده بود خ  اهلل علیه و آله(



 ین که براو اآل کنندیما شفاعت م یاو برا شیها( هم پما )بت انیاما خدا دهدیم یو روز ندیآفریاوست که م

 .میشویو مسلمان م میبا تو هست ما یقائل شد یسهم هانآ

که مسلمان همه اهل م دندیحبشه مهاجرت کرده بودند شن نیکه )بر اثر آزار مشرکان( به سرزم یمسلمانان یوقت

و  میدوست دار شتریب را از مردم حبشه مانیهالیاقوامشان در مکه حرکت کردند و گفتند: فام یاند به سوشده

 .میرویآنها م شیپ

خدا شروع به و رسول دیآیم  )صلی اهلل علیه و آله(خدا نزد رسول اتیمرور کردن آ یبرا )ع( لیجبرئهنگام شب

 ام!اوردهیرا ن نهایمن ا دیگویم )ع( لیجبرئ رسدیبه آن دو جمله م )صلی اهلل علیه و آله( امبریپ یوقت کند،میتالوت 

را که  یزیادم و چدنسبت  یمن به خدا سخن نادرست یعنی: دیفرمایم یبا ناراحت زین  )صلی اهلل علیه و آله( امبریپ

 فرستد:یرا م هیآ نیا امبریاز پ ییدلجو یخداوند برا سپسنکرده بود به مردم گفتم؟!  یوح

 [75 - 73]اسراء:  «الیا الَ تَّخَذوکَ خَلواِذً رَهُیغَ نایعَلَ یَ لِتَفتَرِ کَیاِلَ نایاَوحَ یعَنِ الَّذ فتِنونَکَ یَاِن کادوا لَ و»

)خود(  یبه دوست و آنگاه تو را یآن را بر ما ببند ریتا غ بندیبفر میکرد یبود تو را از آنچه به تو وح کینزد»

 «.رندیبگ

او  یدلدار یحجّ برا سوره ۵۲ هیکه آ نیشد تا ایباز هم ناراحت بود و دلش آرام نم  )صلی اهلل علیه و آله( امبریپ

 :دیرمافیشود و مینازل م

 ثُمَّ  طنُیالشَّ یلقِیُاللّهُ ما  نسَخُیَفَ ِتهِیَّمنِاُ یف طنُیالشَّ یاَلقَ یاِالّ اِذا تَمَنّ یّما اَرسَلنا مِن قَبلِکَ مِن رَسول وال نَبِ و»

 کردیهرگاه آرزو م کهنیمگر ا میاز تو نفرستاد شیرا پ یامبریپ چیه» «میحَکِ مٌیواللّهُ عَلِ تِهِیاللّهُ ءا حکِمُیُ

 کندیرا استوار م خود اتیو آنگاه آ برَدیم انیرا از م طانیاما خداوند القائات ش کردیدر آن م یالقائات طانیش

 .«و خداوند دانا و استوار کار است

 طانیاز طرف ش ینبودند و القائات هیجمالت آ نیکه ا دیفرمایبه مردم م  )صلی اهلل علیه و آله(لذا رسول اکرم 

 نیشوند ایرسند متوجه میحبشه به مکه م نمسلمانا یکنند. وقتیبودند، مردم مکه هم دوباره به اسالم پشت م

 ۱و مردم مکه دوباره به اسالم پشت کرده اند. ستیطور ن

                                                           
 .۲۰۵ص، ۱ج د،البن سع یالکبر الطبقات -۱



 ندیگویکه م یامشهور شده است، به متن آن دو جمله «قیغران یافسانه»به  یدر متون اسالم هشدانیب یماجرا

 یبه معنا قیت غرنآنچه مشهور اس .استفاده شده است «قیغران» یدر آنجا از کلمه د،ییالقا کرده توجه بفرما طانیش

پرنده  نیما مانند ا یهاگفتند بتیپرستان مدارد، بت یدراز یو پاها کندیاست که در آب شنا م یدیپرنده سف

رو دیان سفالبته به جو کرده بودند(، هیپرندگان تشب نیرا به اها کنند )بتیما شفاعت م یروند و نزد خدا برایباال م

 شود.یو مرفه هم گفته م

 (ب

 امبریه پب یجمالت طان،یش ایدرست است؟ آ تیروا نیا ایآ م،یرسیم قیغران تیروا یبررس یبه مرحله حاال خب

 متوجه نشده است؟ شانیالقا کرده و ا  )صلی اهلل علیه و آله(

  ۲.گرددیم ثابت بودنش مردود یعقل لیدال و سنت و میکر قرآن اساس برنادرست است و  تیروا نیا ر،یخ

 آن به صراحت حکم به باطل بودن یادیز یبا تمام اسناد آن مخدوش و مردود است و علما تیروا نیا .1

 :مثال طور به اند؛داده

 قیبه خصوص از طر است منقطع و منکر ثیحد نیا»: دیگویم «قیغران» ثیحد نقل از بعد النحاس ابوجعفر -

 3«.شودی]داستان[ م نی[ ارشیو عقل مانع ]پذ نیاست و د تیروا یواقد

 پرداخته آن کامل یبررس و نقد به و تیروا را داستان نیا نکهیا از بعد «القرآن احکام» کتاب در یالعرب بن ابوبکر -

 4«.ندارند یاساس و باشندیم باطل اتیروا آنه یجملگ... »: سدینویم انیپا در

چونکه رسول اهلل  ستین حیصح قیداستان غران نی: افرمودند قیتحق اهل یعلما»: دیگویم یالجوز بن ابوالفرج -

 ۵«.باشدیمعصوم م زهایچ نگونهیوسلم( از ا هیاهلل عل ی)صل

                                                           
 قیغران داستان دنبو باطل بر قائل دیجد و میقد یعلما»: دیگویم رشیتفس در -معاصر یعلما از یکی–)رحمه اهلل(  یطنطاو دیس محمد -۲

 نیچن فرموده انیب که را آنچه یخالصه است،( اهلل)رحمه  یراز فخر امام نموده، حکم آن بودن مردود بر که یمیقد یعلما جمله از هستند؛

للقرآن  طیالوس ری)التفس «.اندنموده استدالل آن بطالن بر معقول و سنت و یقرآن[ لی]دال با و باشدیم باطل قیتحق اهل نزد قیغران داستان: است

 (.3۲۹ص، ۹ج ،یالطنطاو دیمحمد س م،یالکر

 .۵7۱ص  ،الناسخ والمنسوخ للنحاس -3

 .7۰3ص، 3ج ،یأحکام القرآن، أبوبکر بن العرب -4

 .۲4۵، ص3ج ،یابن الجوز ر،یعلم التفس یف ریزاد المس -۵



 رهیس» کتاب سندهینو اسحاق بن محمد امام از»: سدینویم رشیتفس در قیغران داستان ابطال در یاندلس انیابوح -

است و در مورد  نانید یب یساخته نیشد که در جواب فرمود: ا دهیسؤال پرس قیداستان غران نیا یدرباره «ینبو

 ثابت نقل هیناح از قیغران داستان نیا: فرمود زین یهقیالب نیحس بن احمد ابوبکر حافظ امام،. نمود فیتأل یکتاب آن

 صحاح یهاکتاب در نه و اندداستان مورد طعن قرار گرفته نیا کنندگان تیراوفرمود:  -مضمون نیا با و -ستین

علت از ذکر آن در کتابم  نیبه هم کرد رها را آن دیبا رونیا از است، امدهین ازآن یزیچ ،یثیحد یهاکتاب در نه و

 6«ام.اجتناب نموده

 ده،ینگرد ثابت عنوان چیه به و دهینرس صحت به یزیچ قیغران داستان نیا از»: دیگویم یالشوکان یعل بن محمد -

 ردّ [ کتاب اهلل یداستان را با ]ادله نیا زین محقق یعلما باشد،یم باطل بلکه و ستین حیصح که وجود نیا با

 7«.است قانیزند یپرداخته و ساخته داستان نیا که داشته انیب مهیخز ابن ائمه یشوایپ. اندنموده

متولد   ه و آله()صلی اهلل علی خدادر زمان رسول انیکدام از راوچیمنقطع است و به جز ابن عباس، ه تیسند روا -

 انیکدام از راوچیپس ه ،واقعه متولد شده است نیسال بعد از ا ۵هستند(. ابن عباس هم  ی)تابع شده نبودند

 اند.خودشان در آنجا نبوده

پس است سال بوده  ۱3)دوران مکه  شودیطالب متولد م یشعب اب: ابن عباس سه سال قبل از هجرت در حیتوض

دهد چون در سال پنجم یبعثت رخ م ۵در سال  اتیهم طبق روا قیبعثت(، غران ۱۰شود سال یزمان تولدش م

 ۵ قیغران نکهیاست. خالصه ا هماجرا در آن هنگام رخ داد نیا ندیگویو م بعثت بود که مسلمانان به حبشه رفتند

 8بل از تولد ابن عباس رخ داده است.سال ق

مبارکه  یسوره ۵۲ یهیکرده باشد، آ جادیشما شبهه ا یماجرا وجود دارد برا حاتیکه در توض یاهیآن آ دیشا .2

 میبریم نیرا از ب طانیالقائات ش دیفرمایدهد و میم یرا دلدار  )صلی اهلل علیه و آله( امبریخداوند پ یحج، وقت

بر -قیغران داستانشده است.  انیب یحکم کل کیو در آنجا  نداردماجرا  نیبه ا یربط یادشده یهیآ دیبدان یول

است...!  یحج، مدن یمبارکه یمذکور از سوره ی هیدر سال پنجم بعثت )در مکه( رخ داده، اما آ -فرض صحت آن

                                                           
 .۵۲6ص، 7ج ،یاألندلس انیأبوح ر،یالتفس یف طیالبحر المح -6

 .۵46ص، 3ج ،یالشوکان یمحمد بن عل ر،یفتح القد -7

 ۱۲۲صفحه :   4فی تمییز الصحابة/ العسقالنی، ابن حجر /جلد :  اإلصابة 8



 شیدلدار جاهجرت کرده و خداوند در آن نهیبوده، سپس به مد یسال در ناراحت 8و سلم(  هیاهلل عل ی)صل امبریپ ایآ

 !رد؟یپذ یرا م نیا یمیعقل سل چیه ایداده است! آ

از  یرا کسچ! دیرس ینم یخیبه تواتر تار ایبود، آ یسال ناراحت م 8 امبریوجود داشت و پ یمساله ا نیچن اگر

مورخان  د،یشو یمتوجه م دیینما قیدر مورد آن صحبت کرده اند! اگر تحق یخیآن خبر ندارد و فقط دو کتاب تار

 ؛پرداخته اند به نقل آن «یطبر»و « ابن سعد»اند و فقط  کردهآن را نقل ن« ابن اسحاق»چون  یبزرگ اسالم افراد

 مردود است. مینمود انیکه ب ینقل

 .نهاستیاز ا شتریب اریبس تیاشکاالت موجود در روا .3

تمام   له()صلی اهلل علیه و آخدا رسول یعنی ،آخر است یهیعالمت سجده در آ د،ینجم نگاه کن یبه سوره اگر

که اهلل متعال  میکنیمشاهده م ۲3 یهی، در آ۲۰و  ۱۹ اتیسجده کرده است اما بعد از آ وسپس سوره را خوانده

 فرموده است:

هْوَى الْأَنْفُسُ هَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِ  إنْ

اید ]و[ نامگذارى کرده رانتان]این بتان[ جز نامهایى بیش نیستند که شما و پد وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

یروى پ]آنان[ جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است  .خدا بر ]حقانیت[ آنها هیچ دلیلى نفرستاده است

 .کنند با آنکه قطعا از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده استنمى

مورد دلخواه خودش  یلهدو جم طانی، ش۲۰و  ۱۹ اتیهم باشد و بعد از آ حیصح قیغران یفرض آنکه ماجرا به

 دنیندارد بعد از شن یلیبه شدت نقد شده است! و دل یپرستبت یدهیعق ۲3 یهیرا القا کرده باشد اما باز هم در آ

به سجده رفته   )صلی اهلل علیه و آله( امبریسوره با پ یمشرکان باز هم دلخوش مانده باشند! و در انتها ،هیآ نیا

 ۹باشند!

 :قیغران تیدر روا گریواضح د اریاشکال بس کی .4

                                                           
 .قیقسمت افسانه غران م،یالمعارف قرآن کر رهیدا ۹



 نیا اما ودهب بعثت ۱۰ سال از بعد معراج علماء، اتفاق به که یدرحال دیگویم سخن معراج یحادثه از نجم سوره

 در حبشه هب اول هجرت نکهیا حیتوض و است بوده بعثت ۵ سال در که است نیا انگریب اتشیروا ق،یغران داستان

 .گرددیمبودن آن آشکار  یساختگ و دروغ قطعاً و است تیروا نیا ابطال گویای سال همان رمضان

( قبل از اسالم آوردن عمر بن خطاب )رض( به صورت وسلم هیاهلل عل ی)صلمحمد  حضرت ،این بر عالوه 

 فقط زمانی کهدر امان باشد و  تا از اذیت و آزار و حمله ی مشرکان ندخواندیکنار کعبه نماز نمدر آشکارا 

 مسلمان بعثت 6 سال در)رض(  عمر خب طبق تاریخ حضرت ،آنجا نماز می خواندند شدیم یخال مسجدالحرام

 ۱۰.می گوییم باطل است لیدل نای به ،است رخ داده بعثت ۵در سال  -شبرفرض صحت -قیداستان غران نیو ا هشد

 زدن ضربه یبرا یاحربهداند که دشمنان از هر یصدر اسالم داشته باشد م خیگذرا بر تار یهر کس که مرور .5

 یرا صحبتماج نیوقت در مورد اچیواقعاً چرا ه که دیآیم شیال پؤاند، حال سبه اسالم مبارک استفاده کرده

 یوقت نگفتند اچیچرا ه ،ترساده یانیاند؟ به ببه مسلمانان نزده یاطعنه ،بعد از ماجرا یاند و در سالهانکرده

ها ساکت داد آنیرخ م یزیچ نیاگر چن یعنیداد؟  بشیالقا نمود و فر یجمالت امبرتانیبر پ طانیش ،مسلمانان

 شدند؟!یم

چطور ممکن  .قرآن است ،ما مسلمانان یبرا لیدل نیشده، بزرگتریاد یو عقالن یخیتار ،یثیحد لیفارغ از دال .6

محافظت  نیا ییمحافظت از آن را بدهد اما در جا یخودش وعده و بفرستد تیبشر یبرا یاهلل متعال کتاب که است

 :دیفرمایاهلل متعال مکه  نیامدهنجم  یهمان سوره ییابتدا اتیرا رها کند! مگر در آ

 [4 - 3یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى ]نجم:  ومَا

 «.شود نیستمیى که وحى ااین سخن بجز وحی، گویداز سر هوس سخن نمى و»

 است: قیکه در تعارض آشکار با داستان غران نگاه کنید ریز اتیآبه  ای و

 حَاجِزِینَ عَنْهُ أَحَدٍ مِّنْ مِنکُم فَمَا * الْوَتِینَ مِنْهُ لَقَطَعْنَا ثُمَّ *  بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنَا * وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ 

 [47 - 44]حاقه: 

                                                           
 .334ص ،ینیالشرب دیالسعماد  ،رد شبهات حول عصمة النبى صلى اهلل علیه وسلم -۱۰



لش را د. سپس رگ میگرفتی. ما دست راست او را مبستیسخنان را به دروغ بر ما م یاپاره غمبریاگر پ»

 «و باز دارد(.ا( او شود )و مرگ را از یکار ما در باره نیمانع )ا توانستیاز شما نم ی. و کسمیکردیپاره م

 [18 - 16]قیامت:  تَّبِعْ قُرْآنَهُ فَا قَرَأْنَاهُ فَإِذَا * وَقُرْآنَهُ  جَمْعَهُ عَلَیْنَا إِنَّ *لَا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ 

 چرا که جمع آورى .[ آن شتاب کنى[ حرکت مده که به ]قرائتزبانت را به قرآن ]پیش از تمام شدن وحیش»

 «.روى کنپس چون آن را قرائت کردیم، تو آن قرائت را پی .[ ماستىو قرائت آن بر ]عهده

 باطل است. زانیستحرف اسالم اًعواق پس

 :دیفرماینحل م یدر سوره گرید ییدر جا متعال خداوندسوای از آیات بیان شده، 

ذِینَ هُمْ بِهِ نَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّإِمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ* لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آ إنَّهُ

 [100 - 99مُشْرِکُونَ ]نحل: 

ط او فقط نند تسلطى نیست، تسلکمیاند و بر پروردگارشان توکل که او را بر کسانى که ایمان آورده چرا 

 ورزند.گیرند و بر کسانى که آنها به او ]=خدا[ شرک مىوى را به سرپرستى برمىبر کسانى است که 

حال چطور  رند،یگیم یرا به سرپرست یتسلط دارد که و یبر کسان طانیش که دیفرمایم هیآ دراهلل متعال صراحتاً 

 ابد؟یرا داشته که بر فخر کائنات تسلط  نیت اأجر طانیش

است و به درجه  «آحاد خبارا»جزو  نکهیا لیباشند باز به دل حیصح سنداً قیغران داستان اتیروا فرض به اگر .7

متناقض  ایمنقول  ایبا معقول  در مخالفت که یثیحد هر»: فرمودند علماء که یاطبق قاعده و از طرفی دهینرس تواتر

روایات غرانیق به دلیل مخالفت با قرآن و واقعیات  ۱۱«است. یو ساختگ یجعل ثیبا اصول باشد، پس آن حد

شود به خصوص اینکه اساساً ثابت اسالمی، بنابراین مردود می باشد و اعتنایی به صحت ظاهری اسنادی آن نمی

 ۱۲اند.این داستان به لحاظ سندیت نیز مخدوش است و در این باره محققان کتابهایی تألیف نموده

                                                           
 .3۲7ص، ۱ج ،یوطیالس ،یالراو بیتدر ؛۱۰6ص، ۱ج ،یالجوز البن الموضوعات.ک: ن -۱۱

امام  زینموده است و در قرون گذشته ن فیتأل «نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق»با عنوان  یکتاب یآلبان نیالد ناصر خیش ن،یمعاصر از -۱۲

و ...  یریتفاسهای کتابعلماء در  ریسا زیاست و به صورت متفرقه ن نوشتهخصوص  نیدر ا یکتاب زین ینبو رهیمحمد بن اسحاق صاحب س

 .اندنوشته قیغران ثیحد نیا یدر نقد و بررس یمطالب فراوان



 

کتاب »و  «یسلمان رشد»به بحث  میگردیبازم «قیغران» نیدروغ یافسانه و نقد یبعد از معرف حال

 .«یطانیش اتیآ

)و ی رُشد کجِ سلمان واریچون د مییگویدر پاسخ م ؟یدرا نقد نمود قیغران یچرا ابتدا افسانه دیبپرس دیشا

هم خود به  ینطایش اتیکتاب آ ق،یبنا شده است و با نقد غران «قیغران» یِ و توخال دهیقطارانش( بر شناژ پوسهم

 یالقا یاست و ادعا نیهم زیاز عنوان کتاب ن یشدمنظور سلمان ر دیشود. اگر توجه نموده باشیخود نقد م

شخص شدن م جهت خود قرار داده است. یگذارنام یرا مبنا  )صلی اهلل علیه و آله(به قلب رسول اکرم  طانیش

 :میدهیو به آنها پاسخ م میینمایال مطرح مؤچند س ،بهتر موضوع

 ست؟یک ی. سلمان رشد1

ه ب لیتحص یآمده است، سپس برا ایدنه ( در هندوستان بیشمس یهجر ۱3۲6) ۱۹47است که سال  یاسندهینو

رود و در آنجا به یم کایبه آمر ۲۰۰۰در سال  دشود، بعیو بعدها در همانجا ماندگار م رودیم جیدانشگاه کمبر

 دهد.یخود ادامه م اتیح

با استناد  ونام دارد  «یطانیش اتیآ» شیهااز رمان یکیاست و تا کنون چند رمان نوشته است.  سینورمان کی او

 اسالم را مورد طعن قرار داده است.  ،قیغران یبه افسانه

کند و یم یزندگ انهیبه صورت مخف کایو آمر ایانیتسالهاست که در بر ۱3قتل او توسط مسلمانان یفتوا لیدل به

 کنند.یاز او محافظت م یدولت یروهاین

 هیبه او نشان شوال شایادب تیفعال لیدوم به دل زابتیال ا،یتانیبر ی( ملکهیشمس یهجر ۱386) یالدیم ۲۰۰7 سال

 همان سِر( اعطا کرد. ای)

 دارد؟ یچه مشخصات یطانیش اتی. کتاب آ2

                                                           
 ۱368بهمن  ۲۵در  رانیا یاسالم یرهبر جمهور یاز جمله فتوا 13



که نامش  ردیگیرا در نظر م یداستان شخص نیاو در اباشد، یفصل م ۹صفحه دارد و مشتمل بر  ۵47کتاب  نیا

 یدر آنجا فرد لیجبرئ ۱4،گرددیسال قبل برم ۱۰۰۰تناسخ به  یدهی( است که در اثر پدلیهمان جبرئ ای) لیگابر

صدر اسالم  خیکند! سپس به مرور وارد تاریخطاب م طانیدهد و مادرش را شیم امانج یبد یاست که کارها

کند. یاز آن زمان به ذهن مخاطب القا م یریتصاو ،واضح و آشکار فاتیقسمت با تحر نیدر ا سندهینو .شودیم

است.   )صلی اهلل علیه و آله( محمد پیامبرکند که منظورش همان یم ادی« ماهوند»نام ه ب یتیاو در کتابش از شخص

در  یادیز یهانیکتاب توه نیکند، در ایم انیرا ب قیغران یکند و ماجرایم لیتبد طانیرا به ش لیجبرئ تینها در

 ۱۵مورد اسالم مطرح شده است.

 مورد: نیدر ا ییطباطبا ینیحس یجالب از استاد مصطف یاجمله

را  و نام آن سدینویم یدر نقد سلمان رشد یکتاب یشمس یهجر ۱368سال  ،ییطباطبا ینیحس یمصطف استاد

ز ا یکیکتاب موجود است(، استاد در که  دییجستجو نما نترنتی)در ا ،«یحقارت سلمان رشد»گذارد یم

 :دیفرمایکتاب م یهاپاراگراف

روزها  نی! ارودینام برای کتاب وی بشمار م نیترکه اتفاقاً مناسب -او  «یطانیش اتیآ»سلمان رشدی و  ماجرای»

 ست،ین نیزمنودرآمد در مغرب ایدهیپد ،اماجر نیکه ا دندانیهمه کس نم یولاست  دهیبه همه جا رس باًیتقر

گرفتند و  شیبا اسالم پ ییارویکنون بارها راه اهانت و تمسخر را در رو اسالم از قرنهای گذشته تا یدشمنان غرب

 یهجیکار دچار خسارت شده و به نت انیدر پا شهیهم یاند ولوستهیبه ظهور پ آنها انیاز م هارشدی مکرّر سلمان

 ۱6«اند!دهیمعکوس رس

 استاد حاتیوضت شتریبعد از مطالعه، بکه  تان جالب باشدیبرا دیکتاب مراجعه کرده بودم، شا نیبه ا شیپ سالها

بش انتخاب کرده کتا ینام را برا نیبهتر یسلمان رشد دیفرمایجمله که م نیرا فراموش کرده بودم اما ا طباطبایی

. حقا که استاد شدیم یدر ذهنم تداع ،یطانیش اتینام کتاب آ دنیدر ذهنم مانده بود و به محض شن شهیاست هم

 .کتاب است نیا ینام برا نیبهتر «یطانیش اتیآ»داده و  صیخوب تشخ اریبس

                                                           
 ، جلد سوم کتاب الحاد نوبن باتالق رنگین.میانقد نموده شتریتناسخ را پ یدهیعق ۱4

 ی.رخانیرضا ام ،یطانیش اتیبر کتاب آ ینقد ۱۵

 .6ص  ،ییطباطبا ینیحس یمصطف ،یسلمان رشد حقارت ۱6



 

 دارد؟ یمنافات «انیب یآزاد»با  یاعتراض به کتاب سلمان رشد ای. آ3

چتر  ریز میکنیو تصور م میتفاوت قائل شو« دروغ گفتن یآزاد»و  «انیب یآزاد» نیب میانگرفته ادیما  متاسفانه

 میکنیگونه رفتار م نیا «نید»البته فقط در مورد  ،دیتواند بگویدلش خواست م یزیهر چ یهر کس ،انیب یآزاد

پدر شما معتاد است  دیمردم بگو نیدر ب یمثال اگر شخص ،میریپذنمیرا  یزیچ نیچن اصال گریامور د یو برا

دشمنان در  یانتظار دارند وقت یاکه دروغ خود را ثابت کند اما عده دیخواهیو از شخص م دیریپذیهرگز نم

است و  انیب یآزاد نیا مییمطرح کردند بگو زیآماسالم سخنان دروغ نیو د )صلی اهلل علیه و آله( مورد محمد

 ندارد! یاشکال چیه

 

 

 محتاج دعای خیر.


